Warszawa, dn. 4 lipca 2012
Oferta dla sponsora lub organizatora wydarzenia medycznego
Oferujemy badanie stanu kości dla Państwa klientów oraz uczestników organizowanych przez Państwa spotkań i sympozjów.
Jest to badanie nieinwazyjne, wykonywane na paliczkach dłoni metodą ultrasonometryczną (bezpieczne dla dzieci i kobiet w ciąży),
trwa ok. 5 minut. W oparciu o dokumentację medyczną stwierdzono, że jest to badanie cechujące się wysoką precyzją i
powtarzalnością.
Wyniki badania można wydawać w formie kolorowych wydruków. Na podstawie tego badania oceniamy strukturę i wytrzymałość
kości, stopień jej uwapnienia oraz obecność lub brak osteoporozy. Stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości może być podstawą
do wdrożenia odpowiedniego leczenia (suplementy diety lub leczenia farmakologicznego).
Rosnąca w społeczeństwie świadomość konieczności profilaktyki i leczenia chorób kości sprawia, że proponowane przez nas badanie
może być bardzo atrakcyjną formą przyciągnięcia szerszej rzeszy klientów podczas imprez o tematyce medycznej.
Nasza firma ma do zaproponowania różne opcje badania.
OPCJA A:
W przypadku gdy chcieliby Państwo zaoferować badania nieodpłatnie dla swoich klientów oferujemy :
- 4 godziny pracy, niezależnie od ilości przebadanych pacjentów – ryczałtowo w cenie 750zł netto
Cena obejmuje dojazd, transport sprzętu i koszt jego użytkowania wraz z dodatkowymi materiałami (żel, papier, etc.),
koszt wydruków badań i wynagrodzenie przeszkolonego personelu wykonującego badanie.
W przypadku czasu pracy powyżej 4 godzin – cenę ustalimy indywidualnie.
OPCJA B:
Cena 1 badania: 75zł (brutto od osoby)
Dowolna część tej kwoty może być refundowana przez Państwa firmę – opcja ta jest możliwa jedynie w przypadku niektórych
wydarzeń, zależnie od ilości potencjalnych klientów lub po umówieniu minimalnej ilości pacjentów.
Istnieje również możliwość zakupu aparatu do badania kości przez Państwa firmę (ofertę przedstawimy dla zainteresowanych).
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą lub też mają Państwo pytania, proszę o kontakt:
Sylwia Raźna
600 725 726
silvialula@gmail.com
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